
MĚSTSKÝ ÚŘAD HARTMANICE 

HARTMANICE 75, 342 01 SUŠICE * OKRES KLATOVY 

TEL. 376593218 * podatelna ©muhartmanice.cz 
  

Číslo jednací: MHa 423/2022 
Úředně oprávněná osoba : Pavel Valdman 

Vyhotoveno v Hartmanicích dne 19.8.2022 

Sdělení informace o zahájení řízení dle $ 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Městský úřad Hartmanice (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný 

orgán ochrany přírody sděluje ve smyslu ust. $ 70 odst 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 
+ wr 

ze dne 19.8.2022 bylo zahájeno následující správní řízení: 

« č.j. MHa 423/22 ve věci vydání povolení ke kácení 1 ks vzrostlých dřevin druhové 

složení jedle bělokorá rostoucích mimo les na pozemkové parcele č. 434/5 vk.ů. 

Hartmanice |. 

Občanská sdružení mají dle ust. S 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 

možnost písemně oznámit správnímu orgánu svoji účast ve výše uvedeném správním řízení 

do osmi dnů ode dne sdělení této informace. 

Pavel Valdman 

starosta 
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Vyvěšeno dne : 19.8.2022 

Sejmuto dne : 

Dálkový přístup 

Vyvěšeno dne : 19.8.2022 

Sejmuto dne :  



  

MĚSTSKÝ ÚŘAD HARTMANICE 

HARTMANICE 75, 342 01 SUŠICE * OKRES KLATOVY 

TEL. 376593218 * podatelna) muhartmanice.cz 
  

Číslo jednací: MHa 426/2022 
Úředně oprávněná osoba : Pavel Valdman 

Vyhotoveno v Hartmanicích dne 19.8.2022 

Sdělení informace o zahájení řízení dle $ 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Městský úřad Hartmanice (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně příslušný 

orgán ochrany přírody sděluje ve smyslu ust. $ 70 odst 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 

zee dne 19.8.2022 bylo zahájeno následující správní řízení: 

« © č.j. MHa 426/22 ve věci vydání povolení ke kácení 8 ks vzrostlých dřevin druhové 

složení jasan rostoucích mimo les na pozemkové parcele č. 379/17 a 507 v k.ú. Štěpanice. 

Občanská sdružení mají dle ust. S 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny 

možnost písemně oznámit správnímu orgánu svoji účast ve výše uvedeném správním řízení 

do osmi dnů ode dne sdělení této informace. 
  

Pavel Valdman 

starosta 

MěÚ Hartmanice 
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Vyvěšeno dne : 19.8.2022 

Sejmuto dne : 

Dálkový přístup 

Vyvěšeno dne : 19.8.2022 

Sejmuto dne : 

 


